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میلیون تن
افزایش تولید فوالد

خداداد غریبپور ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :براساس برنامهریزی انجام شده ،دستیابی به۲۸
میلیون تن فوالد امسال در دستور کار است که نسبت به
پارسالحدودسهمیلیونتنبیشتراست/.ایرنا

۳۲

درصد
رشد مصرف گاز

محمد عسگری ،سخنگوی شرکت ملی گاز گفت:
مصرف گاز در بخش خانگی با کاهش دما به ۱۷۱
میلیون متر مکعب رسید که نشاندهنده رشدی
 ۳۲درصدی در مصرف گاز است/.ایرنا

۲۰

میلیون لیتر
تولید روزانه گازوئیل یورو ۵

با افزایش ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه خلیج
فارس ،بهطور میانگین ۱۷ ،تا  ۲۰میلیون لیتر
گازوئیل یورو  ۵و  ۴۷میلیون لیتر بنزین یورو ۵
در این پاالیشگاه تولید میشود/.وزارت نفت

55

درصد افزایش صادرات
از سیستان و بلوچستان

نادر میرشکار ،مدیرکل توافقنامهها و توسعه بازار
سازمان بنادر و دریانوردی گفت :صادرات  6ماهه
اول امسال در سیستان و بلوچستان  55درصد
افزایش یافته است/.فارس

بازگشت حیات صنعتی به کارخانه پرحاشیه

تولید «هپکو» روی غلتک افتاد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

اروپا در اینستکس بهدنبال تأیید امریکا

ایسنا

خاک از آن بلند شــد ،همه با ذوق و شوق
نگاه میکننــد ،ماهها انتظــار چنین روزی
را میکشــیدند ،روزی که خط تولید فعال
شــود .کارخانه تولید تجهیزات سنگین که
همه به اســم هپکو میشناســند ،باالخره
فعال شد.
ëëتولید8غلتک
طــی یک مــاه اخیــر  8دســتگاه غلتک در
شــرکت هپکو تولید شــده و قرار است این
تعداد به  40دســتگاه برسد ،از طرفی قرار
شــده این مجموعه  50دستگاه بکهولودر
بســازد .کارگــران خوشــحال هســتند کــه
باالخــره چــراغ تنهــا امیــد شــغلی شــان
یعنــی کارخانه هپکو روشــن شــده اســت
و میتواننــد بــا حداقــل حقــوق ،زندگــی
روزمــره خود را طی کننــد .طی چند وقت
اخیــر شــاهد اعتراضــات وســیع کارگــران
هپکــو بودیــم .کارگرانی که تنها خواســته
آنهــا گرفتــن حقــوق معــوق و حفــظ
شــغل شــان بود .کارخانه هپکو که یکی از
کارخانههــای بــزرگ تولیدکننده ماشــین
آالت در اراک اســت زمانــی حــرف اول را
در تولیدات ماشین آالت صنعتی میزد.
امــا خصوصیســازی نامناســب و رعایت
نکــردن اهلیــت خریــدار باعــث شــد کــه
کارخانه هپکو در مسیر سراشیبی قرار گیرد
و البته از جایگاه خود سقوط کند.
ëëاولینواگذاری
اگــر کارنامــه کاری شــرکت هپکــو از ســال
 51تــا  89را دنبــال کنید میبینیــد که این
مجموعــه بــه ســمت هلدینگ شــدن در
حال پیشــرفت بود .اولین بار در ســال 85
هپکو به شــرکتی تحت عنوان واگنسازی
کوثــر واگــذار شــد اما واگــذاری تلخــی بود
چرا که حاشــیههای این مجموعه شــروع
شــد .بعد از آن در ســال  ۹۵شرکت هپکو
از مالکیــت واگنســازی کوثــر خــارج و بــه
شــرکت هیــدرو اطلــس واگــذار شــد .بــا
این اتفــاق مشــکالت عمیقتر شــد .آمار
وزارت صنعــت کاهش تولیــد ماهانه این
مجموعــه را گــزارش مــیداد تــا اینکه به
مرور زنگ خطر برای این کارخانه اســم و
رسم دار به صدا درآمد .کارگران با نگرفتن
حقــوق و رد نشــدن بیمه شــان مرتب به

اعضــای هیــأت مدیــره گالیــه کردنــد اما
نقدها به جایی نرسید و در نهایت دیدیم
که اعتراضات آنها به خیابان کشیده شد.
شــرکتی کــه حداقــل  9مجموعــه دیگر را
تأســیس کرده بود به مرحله ورشکستگی
رســید .بــا ورود بــه ایــن مرحلــه ســازمان
خصوصیســازی وارد عمل شــد تا بتواند
هپکو را از بحران خارج کند .بعد از چند بار
تغییر مدیرعامل ،گرهای باز نشد.
ëëبازگشتبهدامندولت
باالخــره دولت تصمیم گرفت هپکو را به
صــورت موقتی دولتی کند تــا از چالشها
عبور کند .بعد از عبور از مشــکالت دوباره
هپکــو بــه بخــش خصوصــی واقعــی و
توانمند واگذار خواهد شــد البته به شــرط
اینکه خصولتی نباشد .در این دوره اولین
وعــده این بود که  50میلیارد تومان بانک
ملی برای پرداخت حقوق معوق کارگران
پرداخت کند .یک هفته تا تحقق وعدهها
مانده است ...اولین جملهای بود که مدیر
عامل جدید هپکو بیان کرد .میخواســت
بعــد از ســپری شــدن ایــن یــک هفتــه
مصاحبه کنــد اما بــا اصرار مــا ابوالفضل
روغنــی گلپایگانــی حاضــر شــد دربــاره
آخرین شرایط هپکو صحبت کند.
ëëمشکالتروزهپکو،ازبیمتاامید
عدم همکاری بانک ،روند کند سفارشها،
نــدادن پــول پیــش پرداخــت و فرامــوش
کــردن برخی از وعدهها از جمله نقدهایی
بــود کــه وی مطرح کــرد .کارگران شــرکت
هپکــو کــه بیــش از  8ســال روی آرامــش
ندیدهانــد دیگــر بــه وعدههــا خوشــبین
نیســتند و تصــور میکننــد این ســری هم
مانند دورههای گذشــته وعده شنیدهاند و
تمام گفتهها در حد همان سخنرانی باقی
میمانــد .ایــن بار گویا شــرایط فــرق کرده
است چرا که بعد از مدتها خط تولید این
شرکت فعال شده است .روغنی گلپایگانی
میگوید:شرکتهپکونمادصنایعسنگین
ایران بود که اکنون به چنین حال و وضعی
درآمــده اســت .برای اینکه ایــن برند ملی
احیــا شــود نیازمنــد حمایــت مســئوالن و
حتی کارکنان هستیم.در دورههای گذشته
مسئوالن وقت قولهایی را برای حمایت از
هپکو دادهبودند اماهیچکدام آنعملیاتی
نشــد اما در این دوره سعی بر این است که
وعدهها تحقق پیدا کند.

 8ëëسال کارگران هپکو در بحران بودند .اکنون این مجموعه  850نفر کارگر دارد که اگر خط تولید
آن فعال شــود و ســازمانها و مجموعهها ســفارش دهند حداقل میتوان  700نفر نیروی جدید را
 3نکتـــه جذب کرد
ëëدر دورههای گذشته مســئوالن وقت قولهایی را برای حمایت از هپکو داده بودند اما هیچکدام آن عملیاتی نشد اما در
ایندورهسعیبرایناستکهوعدههاتحققپیداکند
ëëســتاد تسهیل مصوب کرد که 50میلیارد تومان یکی از بانکها به شرکت هپکو پرداخت کند تا مشکل پرداخت حقوق
کارگران حداقل تا پایان سالجاری حل شود .اما بانک استان با علم بر مشکالت ایجاد شده ،سختگیریهای زیادی کرد و در
نهایتتاکنونتنها 13میلیاردو 800میلیونتومانپرداختشدهاست
ëëمصوبهستادتسهیل
مدیر عامل جدید هپکو افــزود :کار و امید
شــغلی به آینده و اهلیت ســهامداران دو
شــرط مهمی است که ما برای احیای این
شرکت در نظر گرفتیم.
او ادامــه میدهد :ســتاد تســهیل مصوب
کرد که  50میلیــارد تومان یکی از بانکها
به شــرکت هپکــو پرداخت کند تا مشــکل
پرداخــت حقــوق کارگــران حداقــل تــا
پایــان ســالجاری حــل شــود .امــا بانــک
اســتان بــا علم بر مشــکالت ایجاد شــده،
ســختگیریهای زیــادی کــرد و در نهایت
تــا کنــون تنهــا  13میلیــارد و  800میلیون
تومان پرداخت شــده است که با این پول
تنها حقوق شــش مــاه اول ســال کارگران
پرداخــت شــد .وامــی کــه داده شــده بــا
حداقــل  18درصــد ســود اســت .وی با رد
شــایعات مبنی بــر اینکــه هپکو هنــوز کار

خــود را آغاز نکرده اســت ،اظهار میدارد:
طــی یک ماه اخیر فعالیت شــرکت هپکو
آغاز شــده است به گونهای که توانستیم با
جیب خالی  8دستگاه غلتک تولید کنیم
و روی خط تولید  40دستگاه غلتک وجود
دارد که به مرحله تولید میرســد .روغنی
گلپایگانــی میافزاید :با اســتانداری اراک
مذاکراتــی صورت گرفتــه و قرار شــده 50
دستگاه بکهولودر(نوعی تراکتور مجهز به
بیل) ساخته شود .چنانچه منابع مالی در
جهت سرمایه در گردش به این مجموعه
تزریق شود از بحران خارج خواهیم شد.
پیــش از این قــرار بود با واگذاری ســاخت
 ۳۰۰۰دســتگاه به هپکو مشکالت موجود
برطــرف و خط تولید دوبــاره رونق بگیرد،
امــا این مصوبــه هیچگاه عملیاتی نشــد.
برخی از منابع آگاه میگویند که ســال ۸۶
فــروش محصــوالت هپکــو بیــش از ۲۶۰

میلیارد تومان و سود آن  ۲۴میلیارد تومان
بــود ،امــا امــروز بدهــی آن چندیــن هــزار
میلیارداست.
ëëتولید350گریدر
مدیرعامــل جدید ایــن کارخانه صنعتی
میگویــد :قرار اســت ایــن مجموعه 350
دستگاهگریدر(ماشینیاستکهدرکارهای
ساختمانی و راهسازی جهت انجام پخش
مــواد خاکــی ،تنظیــم ســطح راه ،کنــدن
کانال و ...اســتفاده میشود) برای سازمان
راهداری تولید کند .اگر پیشپرداخت این
تعداد دستگاه پرداخت شود میتوانیم با
سرعت عملیات تولید را آغاز کنیم .از آنجا
که ســهام ایــن مجموعه به دولــت واگذار
شده با ترک تشریفات میتوان با سرعت
قراردادها را دنبال کرد.
ëëساخت100دستگاهواگنحملمواد
وی ادامــه میدهــد :از دیگر فعالیتهایی

کــه طی ایــن مــدت برای خــروج هپکــو از
بحــران شــروع شــده ،مذاکــره بــا ایمیدرو
برای ســفارشگیری ســاخت  100دستگاه
واگن حمل مواد معدنی اســت .از ســویی
اورهال کردن(بررسی کردن) ماشینآالت
راهســازی هــم قرار اســت به هپکــو واگذار
شود.روغنیبابیاناینکهمانیازمنداعتماد
ســه جانبه بیــن دولت ،کارگــران و کارفرما
هســتیم ،میگوید:مشــکالت فعلی هپکو
بــرون ســازمانی و فرا شــرکتی اســت .این
شــرکت که در تولید ماشــینآالت سنگین
زبانزد بود و از نظر تحقیق و توسعه شرایط
خوبی داشــت به خاطر خصوصیســازی
نادرست تیر خالص خورد.
ëëجذب 700نیروبهشرط
مدیرعامل جدید هپکو میافزاید 8 :سال
کارگــران هپکو در بحران بودند .اکنون این
مجموعه  850نفــر کارگر دارد که اگر خط
تولید این کارخانه به صورت مستمر فعال
شــود و ســازمانها و مجموعهها سفارش
دهنــد حداقــل میتــوان  700نفــر نیروی
جدیــد را جــذب کــرد .حقــوق ماهانــهای
که هپکــو به کارگردان خــود باید پرداخت
کند بیــن  3.5تــا  4میلیارد تومان اســت.
وی ادامــه میدهد :اگــر بانکی که متعهد
شــده وام بــرای پرداخت حقــوق کارگران
پرداخت کند ،ســرعت عمل داشته باشد
و  35میلیــارد تومان(مابقــی  50میلیارد
تومانی که در ســتاد تسهیل تصویب شده
اســت) دیگر را پرداخت کند ،میتوان این
پــول را صــرف ســرمایه در گــردش کــرد و
بــه ازای فــروش و پیشپرداختهایی که
برای تولید ماشــینآالت گرفته میشــود،
حقــوق کارگران را پرداخت کرد .اســتاندار
مرکــزی چندی قبــل اعالم کرد کــه اکنون
چرخه گردش کامل شــرکت هپکو تحت
اختیار ســازمان خصوصیســازی اســت و
تکلیف سهامدار عمده این واحد تولید تا
کمتر از یک ماه آینده مشــخص و تعیین
تکلیف نهایی میشــود .بر اساس مصوبه
کارگــروه ملی تســهیل و رفــع موانع تولید
کشور ،استانداری این استان باید بر اهلیت
ســرمایهگذار و سهامدار عمده هپکو اراک
نظر قطعی بدهد .قرارداد سهامدار هپکو
بــه پیشــنهاد اســتاندار مرکــزی و دســتور
رئیــس جمهوری  3مهرماه فســخ شــده
است.

به منظور حمایت از تولید

تعرفه صادرات مرکبات در زمان برداشت کاهش مییابد
سهیال یادگاری
خبرنگار

فارس

سرپرســت دفتــر میوههــای گرمســیری و
نیمــه گرمســیری وزارت جهاد کشــاورزی
گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد و
جلوگیری از ضرر تولیــد کنندگان ،تعرفه
صادراتــی مرکبــات در فصــل برداشــت
کاهشمییابد.
پیشبینیها نشان میدهد امسال تولید
مرکبــات افزایش دارد و تولید بیش از نیاز
بــازار داخلــی اســت .تولیــد بیــش از نیاز،
در محصوالتــی ماننــد هندوانــه و گوجــه
فرنگــی هــم اتفاق افتــاد .قیمــت این دو
محصول ســال گذشــته بشــدت افزایش
یافــت و تولیدکننــدگان امســال ســطح
زیر کشــت هندوانه و گوجه فرنگــی را باال
بردند ،تولید زیاد شــد امــا محصول روی
دســت کشاورزان ماند و حتی در مناطقی
تولیدکنندگان ترجیــح دادند محصول را
منهدم کنند چون هزینه حمل و نقل آن
بیش از سود آن میشد .البته این موضوع
سالهاست که تولید ما را تحت تأثیر قرار
داده اســت و مختص به امســال نیســت.
افزایش قیمت باعث میشود که در سال
بعد ســطح زیر کشت آن محصول بسیار
افزایــش یابد و بــه این ترتیب تــراز تولید
و مصــرف بر هــم میخورد .کارشناســان
حوزه کشــاورزی نبود الگوی کشــت در هر

منطقه را دلیل اصلی این مشکل ریشهدار
کشاورزی و تولید در کشور میدانند.
اکنــون این نگرانــی وجود دارد که امســال
افزایشتولیدمرکباتگریبانبهرهبرداران
را بگیــرد و سرنوشــت گوجــه فرنگــی و
هندوانه در انتظار مرکبات باشــد .اما زهرا
جلیلی مقدم ،سرپرســت دفتر میوههای
گرمســیری و نیمــه گرمســیری وزارت
توگو با «ایران» از
جهاد کشــاورزی در گف 
برنامهای برای صادرات مرکبات خبر داد
تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اجرای
آن بهرهمند شوند.
ëëتولیدبیشترازمصرف
پیشبینیتولیدمرکباتامسال 5میلیون
و  200هــزار تــن اســت .سرپرســت دفتــر
میوههــای گرمســیری و نیمه گرمســیری
وزارت جهاد کشاورزی میگوید« :با توجه
به ســرانه مصــرف در کشــور حــدود 500
هــزار تــن از تولیــدات را میتوانیــم صادر
کنیــم .اما صــادرات مرکبات عــدد باالیی
نیست ».بهگفته جلیلی مقدم ،برداشت
پرتقــال فعــاً شــروع نشــده و نارنگی در
حال برداشت است با این حال پیشبینی
تولیــد  3میلیــون و  200هــزار تــن پرتقال
وجود دارد.
ëëبازارصادراتینداریم
بازارهــای صادراتی هدف بــرای مرکبات
بــازاری پایدار نیســت و مشــکل صادرات
مرکبــات در حال حاضر نامناســب بودن

بازاریابی آن است .جلیلی مقدم با اشاره
به ایــن موضوع میافزاید :ســال گذشــته
صادرات مرکبات  86هزار تن بود که کمتر
از تــوان صادراتی ما اســت .ترکمنســتان،
عــراق ،عربســتان ،قطــر و روســیه عمده
بازارهــای صادراتی مرکبات ایران اســت.
قیمــت جهانی مرکبات  50ســنت در هر
کیلو است .به گفته جلیلی مقدم «قیمت
صادراتــی مرکبــات ایران کمتــر از قیمت
جهانی اســت و برای کشــورهای هدف به
صرفه است .بهعالوه تولیدات ما کیفیت
باالیــی هــم دارد .بــرای صــادرات نیاز به
بازاریابــی و مطالعه بازارهای کشــورهای
منطقه را داریم».
ëëتغییرتعرفه
بــا توجــه بــه اینکــه مرکبــات تولیــد
فســادپذیری اســت بــرای مصــرف آن
بایــد برنامهریــزی دقیقی صــورت گیرد.
سرپرســت دفتــر میوههای گرمســیری و
نیمه گرمســیری وزارت جهاد کشــاورزی
میگویــد« :بــرای صــادرات نیــاز بــه
برنامههای جدید داریم تا محصول فاسد
نشــود .نرخ تعرفه پایه صادرات مرکبات
بایــد در زمان برداشــت اصالح شــود .در
واقــع در زمــان اوج برداشــت ایــن نــرخ
باید معقول و منطقی باشــد .بســیاری از
صادرکنندگان مرکبات را در باغ خریداری
میکننــد ،اگر نــرخ عمده فروشــی را پایه
تعرفه صادراتی قرار دهیم قیمت تعرفه

به دنبال سهمیهبندی بنزین نیستیم

بیــژن نامدار زنگنــه ،وزیر نفت بــا بیان اینکــه اگر تصمیمی
دربــاره ســهمیهبندی بنزیــن گرفته شــود در زمــان الزم این
چهــــرهها موضــوع را اعــام خواهیــم کرد گفــت :فعالً عالقــه و اصرار
وزارت نفت در جهت اســتفاده مردم از کارتهای ســوخت
شــخصی خودشان اســت .در حال حاضر بیش از  96درصد
مردم دارای کارت سوخت شخصی هستند .او گفت :اما هنوز
بخــش زیادی از این کارتها اســتفاده نمیکنند و ما توصیه
میکنیم که افراد از کارتهای خودشان برای سوختگیری استفاده کنند.
زنگنه گفت :برخی از مردم به این دلیل که فکر میکنند اگر از کارت خودشــان
استفاده کنند سهمیه آنها کم میشود گفت :اکنون سهمیهبندی وجود ندارد و
هیچ محدودیتی در سوختگیری با کارتهای شخصی نیست بنابراین مردم
نگران نباشــند و مطمئن باشــند که میتوانند به میزان دلخــواه در روز از کارت
شــخصی خود اســتفاده کنند و هیچ گونه ســهمیهبندی بنزیــن در حال حاضر
وجود ندارد.
وزیــر نفــت در ادامه در واکنش بــه زمان اعمال ســهمیهبندی بنزین گفت :اگر
تصمیمــی در این باره گرفته شــود در زمان الزم این موضــوع را اعالم خواهیم
کرد/.تسنیم

هشدار دادیم

صــدرا علــی اکبرخانــی ،رئیــس اتحادیــه تعاونیهــای
توگو با «ایران» موضوع
سراســری باغداران کشور در گف 
بـــرش افزایــش تولیــد مرکبــات را مطــرح میکنــد و میگویــد:
«ما به مســئوالن و متولیان تنظیم بازار و تولید هشــدار دادهایم که محصول
ممکن اســت روی دست کشــاورز بماند و دالالن از این موضوع سود ببرند».
وی میافزایــد «:تولید بــاال ترس و واهمه را میان باغــداران ایجاد کرده و این
ترس بهخاطر این است که ما بازار کارا و پویا نداریم .تسهیلگری صادرات باید
انجام شود تا بتوانیم مازاد تولید را صادر کنیم».
باال مــیرود و صادرکننــدگان نمیتوانند
در بازارهــای هدف رقابت کنند ».جلیلی
مقدم ،خاطرنشان میکند« :اصالح پایه
صادراتــی در زمــان برداشــت بــه منظور
تنظیم بــازار ،قیمت را بــرای تولیدکننده

باال میبرد و صادرکننده نیز قدرت رقابت
پیدا میکند .پیشــنهاد کاهــش تعرفه در
زمــان برداشــت مرکبــات را بــه معاونت
بازرگانــی ارائــه کردهایــم و امیــد داریم با
تصویــب ایــن پیشــنهاد در هفتــه آینده،

این قانون امسال برای صادرات مرکبات
اجرایی شود».
ëëپولنقددالالن
رئیــس اتحادیــه تعاونیهــای سراســری
باغــداران میگویــد« :در حــال حاضــر
تعاونیهای کشــاورزی در تمام اســتانها
فعالیــت دارد .ایــن تعاونی محصــول را
بهصورت مســتقیم بدون دســت واسطه
از کشــاورزان خریــداری میکنــد ،بعــد
محصول را در بازار میفروشد و نقدینگی
را بــه کشــاورزان میپــردازد امــا مشــکل
اینجاســت کــه پــول دالالن در خریــد نقد
اســت امــا تعاونیهــا پــول را بــا گذشــت
زمان به کشــاورز بازپرداخــت میکنند به
همین دلیل کشاورز و تولیدکننده ترجیح
میدهند محصول را به دالالن بفروشند تا
به تعاونیهای کشاورزی».
ëëچالشبازار
بهگفتــه علــی اکبرخانی ،متولیــان تالش
میکننــد تنظیم بــازار را انجــام دهند اما
تنظیم بازار معموالً برنامــهای برای بازار
شب عید است ،در حالی که بازار مرکبات
اکنــون بــا چالــش مواجــه و تولیدکننده با
چالــش قیمــت پاییــن فــروش مرکبــات
روبــهرو اســت .تغییــر قوانیــن ســازمان
میادیــن و ترهبــار میتوانــد چالــش بازار
تولیدات را کاهش دهد .ارائه فاکتور خرید
و فروش و مشخص شدن سود فروش در
میادین به شفافیت بازار کمک میکند.

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اروپا
در اینستکس بهدنبال تأیید امریکاست ،گفت :عامل کلیدی
پشــت مســأله تورم کاهش ارزش برابری ریال بود که باعث
جهش قیمت کاالهای وارداتی از جمله کاالهای اساسی شد.
وی در گفتوگــو بــا المانیتــو از موفقیــت بانــک مرکــزی ایــران در افزایــش ۴۰
درصدی ارزش ریال از زمان آغاز مجدد تحریمهای امریکا در ســال  ۲۰۱۸خبر
داد.
بهگفتــه همتــی در چنــد دهه اخیــر میانگین رشــد نقدینگــی ســاالنه  ۲۰تا ۲۳
درصد بوده است .بنابراین رقم کنونی رشد  ۲۳تا  ۲۴درصدی نقدینگی مسأله
جدیدی نیست .عامل کلیدی پشت مسأله تورم کاهش ارزش برابری ریال بود
که باعث جهش قیمت کاالهای وارداتی از جمله کاالهای اساسی شد .افزایش
نرخ تورم تا ماه مارس ( ۲۰۱۹اســفند  )۹۷ادامه داشــت .از آن زمان شــاهد کند
شدن رشد تورم هستیم که در آمار ماهانه تورم چند ماهه اخیر مشهود است.
همتــی افــزود :در نقطه اوج تحریمهــای اخیر هر دالر در نزدیکی مــرز  ۲۰هزار
تومــان داد و ســتد میشــد ،امــروز دالر در بــازار آزاد حدود  ۱۱هــزار و  ۴۰۰تومان
داد و ســتد میشود که این به معنای افزایش  ۴۰درصدی ارزش ریال است .ما
در ماههای آینده هم شاهد تداوم کاهش نرخ تورم خواهیم بود باید اضافه کنم
که در حال برنامهریزی برای استفاده از ابزاری برای مدیریت نقدینگی از طریق
عملیات بازار باز هستیم .این کاری است که بسیاری از بانکهای مرکزی انجام
میدهند و ما نیز از آن استفاده خواهیم کرد/.مهر

کاهش قیمت قطعات خودروهای داخلی

رضــا رحمانــی ،وزیر صنعــت ،معــدن و تجارت اعــام کرد:
مهمترین کار ما تولید قطعات در داخل کشور است که حتماً
منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
وی درباره افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار گفت :این
قطعات در گذشته یعنی تا سال  ۹۶با ارز دولتی ،سپس ارز آنها نیمایی و اکنون
با ارز آزاد تأمین میشــوند که بخشی از موضوع افزایش قیمت بههمین دلیل
است.
وی با تأکید بر اینکه بهدنبال داخلیسازی قطعات خودرو هستیم ،خاطرنشان
کــرد :معموالً همه قطعات و کاالهای ســاخت داخل بــا کاهش قیمت مواجه
بودهاند چرا که قیمت تولید در داخل کشور پایینتر و به صرفهتر است.
رحمانــی دربــاره توقف چند مدل خودرو بیان کرد :قرار اســت تولید ســه مدل
خــودرو یعنــی پرایــد  ۱۳۲ ،۱۱۱و  ۱۳۱در دی ،اردیبهشــت و تیر مــاه از رده خارج
شود .همچنین تولید خودروی  ۴۰۵جی ال ایکس بنزینی تا آخر امسال متوقف
میشود.
وی بــا بیان اینکه تولیــد حداقل پنج خودروی جدید در برنامه اســت ،تصریح
کرد :خودروی  ۳۰۱فرانســه بهدلیل خروج این شــرکت به مرحله تولید نرسید،
تــا آخــر امســال با قطعهســازان پیگیر هســتیم که بتوانیــم آن را بــه خط تولید
برسانیم/.ایرنا

حضور سرمایهگذاران خارجی در بندر چابهار

حســین مــدرس خیابانی ،معــاون وزیــر صنعــت ،معدن و
تجارت در امور بازرگانی با اشــاره به حضور  ۱۷کشور خارجی
در همایــش جذب ســرمایهگذاران خارجــی ،از ایجاد برخی
مزیتهــا و تخفیفات در انبارداری ،مالیــات بر ارزش افزوده
و هزینههای کشتیرانی برای کاالهای بندر چابهار خبر داد.
وی در حاشــیه جلسه شــورای توسعه بندر چابهار از تخلیه و حمل حدود ۳۵۰
هزار تن کاالی اساسی در بندر چابهار تاکنون خبر داد و تصریح کرد :با هماهنگی
گمرک و سایر دستگاههای مسئول تخصیصات و تخفیفاتی برای محمولههای
این بندر در نظر گرفته شده است و بخش خصوصی هم اعالم آمادگی کرده تا
بخشی از کاالهای خود را به مقصد بندر چابهار منتقل کند.
همچنیــن بــه گفتــه این مقــام مســئول بــا اســتفاده از بنــدر چابهار بخشــی از
هزینههای انتقال به مبادی مصرف همچون دامداریها ،مرغداریها و برخی
از استانهای شرقی که تاکنون نیاز آنها از بندر امام خمینی(ره) تأمین میشده،
بشدت کاهش مییابد.
این مقام مســئول همچنین با بیــان اینکه تراکم کاالهای اساســی در بندر امام
خمینی(ره) قابل قبول نیست ،از توازن تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی و
امام خمینی(ره) در نتیجه طرح توسعه بندر چابهار خبر داد.
وی همچنین درخواست کرد که تخفیفات گمرکی بندر چابهار همچون سایر
بنادر اعمال شــود و از  ۱۰به  ۲۵درصد برســد و از حمل برخی از کشــتیهای
حامل نهادههای دامی به این بندر که مربوط به بخش خصوصی بوده ،خبر
داد/.ایسنا

تمدیدطرحبخشودگیجرایممالیاتی

امیدعلی پارســا ،رئیس ســازمان امور مالیاتی ایران خبر داد
طرح بخشــودگی جرایم مالیاتی در صــورت پرداخت اصل
مالیات تا شنبه آینده تمدید شد.
وی افــزود :در نظام ســنتی مالیاتی ،ســازمان امــور مالیاتی،
اطالعــات دقیقــی از وضع اقتصادی و امــوال مردم ندارد و متکی به شــواهد و
خوداظهاری اشــخاص است ،اما در نظام مدرن؛ سازمانهای مالیاتی به همه
اطالعات مؤدیان دسترسی دارند.
پارسا گفت :مجموع مالیاتهای ماهانهای که دریافت میشود کمتر از نصف
حقوق و مزایای شاغالن و بازنشستگان و هزینههای حداقلی فعلی است.
پارســا افزود :حدود  ۳۰۰هزار نفر در کشور وجود دارند که درآمدهای میلیاردی
دارند و قابلیت دسترســی برای اخذ مالیات از آنهــا وجود ندارد ۵۲.درصد این
افراد هنوز مؤدی مالیاتی نیز نیســتند .این  ۳۰۰هزار نفر با بررسی ریزدادههای
بانکی شناسایی شدهاند.
وی افزود :امیدواریم تا پایان سال نخستین خروجی را از این سامانه بگیریم و تا
پایان دولت نیز مالیات هوشمند را محقق کنیم.
پارسا گفت :ساماندهی معافیتهای مالیاتی در قالب پیشنویس الیحهای از
طرف سازمان امور مالیاتی تقدیم وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است که
در این وزارتخانه هفتهای دو نشست برای بررسی آن برگزار میشود/.مهر

